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كليه امور اداري ، آموزشي در حوزه فعاليت مديريت آموزشي و تحصيالت          

تكميلي قرارداد اطالعات مربوط به اين مديريت از طريق سايت اينترنتي قابل 

 دسترسي مي باشد.

http://semums.ac.ir                                   
Email : emas@semums.ac.ir 

 

 اهم وظايف :

  نظارت بر اجراي آئين نامه ها و مقررات، خدمات آموزشي  دانشكده ها و واحدهاي تابعه 

 .تنظيم و نگهداري پرونده تحصيلي دانشجويان و دانش آموختگان 

 .تهيه و تدوين مقررات خدمات آموزشي براي پيشنهاد به معاونت آموزشي جهت تصويب 

 اي درسي.نظارت بر ثبت ، نگهداري و كنترل واحده 

 .اعمال عمليات مربوط به حذف و اضافه دروس 

 .ايجاد حفظ هماهنگي ميان دانشكده ها و مؤسسات تابعه دانشگاه در مورد فعاليتهاي آموزشي 

 .ثبت ، كنترل و معدل گيري نمرات دانشجويان با همكاري مركز رايانه 

 ت تحصيلي براي دانشجويان.ين كارصدور ريزنمرات و گواهي هاي فراغت از تحصيل و همچن  

 پرونده هاي مربوط به آن. اريانجام امور مربوط به نظام وظيفه دانشجويان و نگهد 

 صدور گواهي نامه هاي موقت ، تائيديه هاي تحصيلي ، دانشنامه فارغ التحصيالن  و مكاتبات 

 خارجي با دانشگاههايي كه درباره فارغ التحصيالن سئوال مي كنند.

 گواهي فراغت از تحصيالت دانش آموختگان جهت انجام خدمات طرح نيروي انساني. ارائه 

 .صدور مجوز مدارك تحصيلي براي كليه دانش آموختگان 

 .تهيه آمار دانشجويان ، با همكاري مراكز رايانه 

 .تنظيم فهرست دانشجويان ممتاز ، با همكاري دانشكده ها 

 مديريت آموزشي و تحصيالت تكميلي
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 ارات تابعه.ايجاد هماهنگي بين فعاليتهاي اد 

 .كنترل كار واحدهاي تابعه ، از طريق اعمال نظارت بر كار آنها 

 .انجام تمامي امور مربوط به ثبت نام ، تحصيل و فارغ التحصيل دستياران دانشگاه 

 ودانش آموختگان      اين مديريت شامل واحدهاي پذيرش و ثبت نام ، خدمات آموزشي و ماشيني ، 

 تحصيالت تكميلي مي باشد كه در ذيل به اهم وظايف آنها اشاره مي گردد. امور مشمولين و واحد

 : آموختگان ( دانش ،پذيرش و ثبت نام  خدمات آموزشي ، )رييس ادارهاهم وظايف 

  پذيرش و دانش  –مطالعه قوانين و دستورالعملهاي ابالغي مربوط به امور خدمات آموزشي

 ها.ن ستادي و كارشناسان سطح دانشكدهآموختگان و توجيه و هماهنگي كارشناسا

  هاي تابعه از قوانين و مقررات آموزشي.اتخاذ تدابير الزم جهت اطالع صحيح و كامل دانشكده 

   بررسي و تجزيه و تحليل گزارشهاي ارائه شده توسط كارشناسان در خصوص مشكالت

 آموزشي دانشجويان . 

ي دانشجويان با هماهنگي مدير آموزش.اتخاذ تدابير الزم جهت حل مشكالت آموزش 

  اتخاذ تدابير الزم جهت اصالح و بهبود روشهاي كاري و فعاليت واحدهاي تحت پوشش با

 هماهنگي مدير امور آموزشي.

 ير امور آموزش.هاي اداري ارجاعي از طرف مداقدام كليه نامه 

  نظارت بر اجراي عملكرد احساس مسئوليت و دقت درانجام امور محوله و برنامه ريزي و

 ها واحدهاي ستادي و دانشكده

 .تهيه و تدوين گزارش فعاليت واحدهاي تحت پوشش و آمارهاي درخواستي 

  ارزشيابي ساالنه پرسنل زير مجموعه بر اساس قوانين و مقررات مربوطه با هماهنگي مدير

 آموزش.

 . پيگيري امور مربوط به كارساعتي دانشجويان 

 و اقدام امور مربوط به شهريه پرداختي دانشجويان. پيگيري 

 .انجام امور مربوط به صدور مجوز تحويل مدرك 

طرح نيروي انساني ، هاي تحصيلي ، ريزنمرات ،هاي مربوط به تائيديهارجاع مستقيم  نامه

 ها به واحدهاي ذيربط.نامهپايان

 و نظارت بر روند صحيح انجام امور  جويانهاي دانشريزي شده پروندهكنترل و بررسي برنامه

 آموزشي.

.انجام امور پژوهشي در حوزه آموزشي با همكاري ساير واحدها 

  .. اقدام جهت تدوين برنامه استراتژيک و فلوچارت مديريت آموزشي و پايش و ارزيابي آن 

  ها.تنظيم و پيگيري برنامه ارزشيابي ادارات آموزش دانشكده 

 لسات و بازديدهاي آموزش و ارائه راهكارهاي اجرايي جهت رفع مشكالت .شركت در ج 
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 اي سايت آموزشي و به روز رساني آن.كنترل دوره 

  . ساير امور محوله به صالحديد مدير آمورش و تحصيالت تكميلي دانشگاه 

 

 

 

 واحد پذيرش  و ثبت نام

 جديدالورود  تنظيم و تكميل پرونده آموزشي دانشجويي. 

 .بررسي وضعيت تعهد دانشجويان 

 .تهيه و صدور كارت تحصيلي براي دانشجويان جديد 

 .تهيه دستورالعملهاي الزم در زمينه پذيرش دانشجويان جديد الورود 

 .رسيدگي به امور پذيرش دانشجويان جديد الورود 

 ايي ، ميهماني.بررسي و اقدام به تقاضاي دانشجويان متقاضي انتقال ، تغيير رشته، جابج 

 .بررسي و پيگيري الزم به منظور تكميل كمبود مدارك مورد نياز در پرونده 

 .اعالم اسامي دانشجويان مجاز به تحصيل در دانشكده هاي تابعه 

 واحد خدمات آموزشي و ماشيني

 .نظارت بر اجراي صحيح انتخاب واحد ، برگزاري امتحانات در هر ترم تحصيلي 

 ت ترم،انجام امور مربوط به امتحانات داخلي و برگزاري آزمونهاي دانشگاه )امتحانا تهيه آگهي و 

 آزمونهاي سراسري جامع علوم پايه و پيش كارورزي(.

 .دريافت و كنترل ريزنمرات دانشجويان از دانشكده هاي تابعه 

 .صدور كارنامه ريزنمرات و تأئيديه انتخاب واحد 

  ، بررسي وضعيت تحصيلي كليه دانشجويان در هر مقطع از تحصيل به منظور انتخاب واحد

 انتقال ، جابجايي ، انصراف ، ميهمان ، اخراج ، تغيير رشته وادامه تحصيل 

 هاي تابعه دردانشكده   رتهيه و تدوين و برنامه ريزي دروس جهت دوره هاي مختلف آموزشي د 

 هر ترم.

 سرفصل دروس به دانشكده هاي تابعه. تنظيم و ارسال 

 .تهيه و تنظيم تقويم ترمي دانشگاه 
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  غل به تحصيل.آن جهت دانشجويان شاتحويل كارت دانشجويي و يا تمديد 

  تهيه و تنظيم موارد مربوط به ارائه وضعيت تحصيلي دانشجويان به شوراي آموزشي و

 كميسيون موارد خاص دانشگاه.

 هاي الزم در زمينه نام نويسي در هر نيمسال براي دانشجويان شاغل.تهيه دستورالعمل 

 .كنترل ريزنمرات دانشجويان جهت فراغت از تحصيل 

 مشروطي، اخراجي دانشجويان وپيگيري مواردفوق.مشخص نمودن افت تحصيلي ، 

 

 واحد دانش آموختگان و امور مشمولين

 اجع ذيصالح.ثبت و گزارش فراغت از تحصيل دانشجويان به مر 

  تعيين وضعيت فارغ التحصيالن و صدور دانشنامه ، صدور گواهي موقت و صدور تأئيديه

 تحصيلي.

 غ ارسال مدارك فار،درخواست كننده  زارسال ريزنمرات و گواهي فراغت از تحصيل به مراكز مجا

 ي(.التحصيالن به مؤسسات خارجي موردنياز و مجاز )ريزنمرات ، گواهي فارغ التحصيل

 .كنترل وضعيت نظام وظيفه كليه دانشجويان فارغ التحصيل ، انصرافي ، اخراجي 

  صدور كارت معافيت تحصيلي دانشجويان و ابالغ وضعيت نظام وظيفه دانشجويان مشمول به

 اداره نظام وظيفه بعد از هرگونه تغيير در ادامه تحصيل.

 ده.صدور تأييديه طرح براي دانشگاههاي درخواست كنن 

 .صدور مجوز تحويل مدرك تحصيلي 

 .تحويل دانشنامه و ريزنمرات به ذينفع 

 واحد تحصيالت تكميلي

  انجام امور مربوط به پذيرش فوق تخصصي )ثبت نام و ارسال مدارك ثبت نامي و داوطلبان به

 دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي(.

 ناسي ارشد و دستياران.ثبت نام اوليه از پذيرفته شدگان دوره كارش 

 .صدوركارت دانشجويي دانشجويان فوق 

 .بررسي درخواست مرخصي تحصيلي و نيز انصراف از تحصيل و صدور احكام مربوطه 

 .رسيدگي به درخواست هاي متقاضيان مهمان و ارسال كاركرد ماهانه ايشان به دانشگاهها 
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 .صدور احكام اخراج و بازگشت به تحصيل 

 ت الزم با حوزه نظام وظيفه جهت صدور معافيت تحصيلي و در مورد دانشجويان اخراجي مكاتبا

 و انصرفي و بازگشت به تحصيل دوره كارشناسي ارشد.

 .اعالم وضعيت تحصيلي دانشجويان به مراجع و سازمانهاي مجاز درخواست كننده 

 به دانشكده ها و مراكز  ارسال آئين نامه هاي آموزشي ، خبرنامه و دستورالعمل هاي واصله

 تابعه.

  انجام امور مربوط به بررسي و تطبيق وضع تحصيلي دانش آموختگان با مصوبات و تعهدات

آموزشي و تكميل پرونده آنان و همچنين مطابقت وضعيت تحصيلي از نظر طول سنوات ، تعداد 

 .واحدهاي گذرانيده شده و عدم مغايرت آموزشي دستياران و كارشناسي ارشد

 .انجام امور مربوط به تهيه و اقدام جهت ثبت و صدور دانشنامه پايان تحصيالت 

  انجام كليه امور مربوط به پذيرش دستياران تخصصي )ثبت نام ، توزيع كارت آزمون ، توزيع

 كارنامه ، بررسي مدارك ثبت نامي ، ثبت نام نهايي پذيرفته شدگان(.

 وختگان.صدور تأئيديه تحصيلي جهت دانش آم 

  ارسال اطالعيه و دستورالعمل ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهينامه و ارسال به دبيرخانه

 شوراي تخصصي

  نظارت و اجراي دقيق قوانين و مقررات دوره دستياري )انتقالي و ميهماني، انصراف و ترك

زشي دستياران تحصيل ، مرخصي ها امتحانات ارتقاء و گواهينامه تخصصي ، بررسي پرونده آمو

 در زمان فراغت از تحصيل(.

 بايگاني آموزش ، دبيرخانه و چاپ و انتشارات واحدهاي پشتيباني هستند كه در اين اداره موظف

ا در به تدارك و هماهنگي با ادارات فوق الذكر مي باشند كه دانشجويان بطور مستقيم با اين واحده

 تماس نخواهند بود.

 

 

 

 

 

 


